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LAU TRADICIA KUTIMO,

Laŭ tia kutimo jen Ni, kara leganto, bon- 

deziras al vi
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Kaj laŭ nia kutimo, eĉ se ne tiom tradi- 

cia, kvankam certe jara tro insistema !,Ni rne. 

mo rigas Vin pri la grava evento kiun Jia.Es- 

peranto - Movado travivos dum la tuj komenci, 

'onta jaro, t.e. pri la Centjariĝo de Nia — 

Lingvo, pri la JUBILEO !
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Dopos!to la^al n-ro 0/319/85

Ne forgesu, kara leganto, ke la tuta ge- 

esperantistaro senescepte kaj nepre,devas al 

porti laŭ siaj kapabloj sian kontribuaĵon — 

por ke la koncerna festado okazu kiel eble

plej adekvate kaj kiel eble plej kontribuu - 

al plidisvast igado de Nia Lingvo... ĝis kiam 

Ni sukcesu ke Esperanto estu akceptata f ar 

ĉiuj Registaroj kaj devige instruata en ĉiuj
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Decembro, jene:

11-a Horo. - Omaĝo Ĉe la strato "ESPERANTO" per almeto da florkrono sur la kon- 

cernan nomplaton. Poste ĝenerala fotado.

12,30-a Horo.- Jam en la teatra salono de la Katedro "Jovellanos", nia skretario 

s-ano. Julio ArgtJelles par oportuna paroladeto faris la oficialan prezentadon.

12,40-a Horo.- Prelego far nia elstara samideano Miguel Gutierrez Adŭriz, el nia 

najbara Kantabra Esperanto-Asocio, kiu art-lerte parolis pri "100 jaroj da Esperanto" 

reliefigante ĉi tiun fakton. "Hodiaŭ Ni troviĝas ĉe la sojlo de tiu Jaro kiam plenumi 

ĝos 100 jaroj ekde la naskiĝo de Esperanto, tiu Miraklo kiun iniciatis nia Majstro L. 

L. Zamenhof." Li menciis ankaŭ la fakton ke ja tiu Zamenhofl-Tago konsistigas la Tagon 

de la Libro en Esperantujo kuraĝiganta ĉiujn aĉeti almenaŭ unu libron en. fclurTTĝgo. Pa- 

roli.8 pri la venontjaraj Nacia kaj Universala Kongresoj, pri la libroj eldonotaj spe- 

ciale en la serio "Hispana Literaturo". Tial ke la prelego okazis eni Esperanto s-ano 

Julio skize ĝin prezebtis en hispana lingvo por la ĝenerala ekstermovada publiko kiu 

Ĉeestis la akton.

13,15-a Horo.- La emsemblo "Nobla Ligno" per orgeno kaj flutoj ludis belajn muzi. 

kajojn da G.C. Riccio, de G. Belli kaj de Hendel. La tuta ĉeestantaro per forta aplaŬ 

dado premiis la ensemblon*

Poste la "Geinfana Horo" de la MUzik-Lernejo arte, lerte kaj bele kantis diver- 

3Ĝjn kanzonojn kaj Kristnaskokantojn kiujn ili kronis par "Paca Nokto" en Esperanto. 

La tuto konsistigis veran regalon por ĉiuj ĉeestantoj.

14,30-a Horo.- En la restoracio de "Cafeteria AUSEVA" kvindekon da gesamideanoj 

kolektiĝis por la Tagon kroni per komuna Bankedo dum kiu regis, ja kiel kutime!, ĝo- 

jo, gajo, Sercemo kaj sincera interbatiĝo.

Ni esperas en la venonta jaro, kaj tiucele direktiĝos ekde nun niaj klopodoj, an 

koraŭ pli solene kaj sukcese Festi la koncernan Zamenhof-Tagon. Por ĉi tion efektivi- 

gi Ni kalkulas Je ĉies helpon.

En la klasĉambroj da nia Sidejo oni daŭre gvidas la Elementan Kurson de Esperan- 

to kiu, kvankam ne multnombra, disvolviĝas sufiĉe kontentige. Espereble el Ĉi tii» Kui? 

30 la novbakitaj gesamideanoj aktive aliĝos al Nia Asocio tiele ebligante la realiga- 

don de granda panto el Niaj intencoj.

ADONIS.-
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t.n.

t.n.

Esperburgo, en la 15® de Januaro 1937 
LA ĈEFKOMISARO,

Al. ZIBJADES

Membroj de la lingvopolica taĉmento 'iVerdastelo" lastatempe arestis la 
lingvoteroristo jn, kies nomoj kaj fiagoj aperas ĉi sube:

DISTRIKTO SE "INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ INSTRUISTOJ", Junio de 1986

La t.n. OFICIALA kaj ENKONDUKO, kiuj aŭdacas deĵori en la 13® linio sen 
la deviga finaĵo "n".

La t.n. E-TON, kiu uzurpas la metion de S-ro E,, aŭ de S-ro E-ON, aŭ de 
S-ro ESP-ON, en la 19® linio.

La t.n. LI, kiu ne iris deĵori inter Sinjoroj E-O kaj KOMENCIS en la 20® 
linio, nek inter Sinjoroj JUNIO kaj INVITIS en la 24-an linion.

La t.n. GASTIS kaj AL, kiuj uzurpas la postenon de S-ro GASTIGIS en 
24® linio.

La t.n, STUD-INO, kies identecon oni ne povas pruvi, kaj kiun oni ares- 
tis en la linio 26®.

La t.n, POR, kiu uzurpas la oficon de S-ino REPREZENTANTINOJ kaj S-ro - 
DE en la 27® linio.

t.n. LA, kiu ne kapablis klarigi la kialon de sia ĉeesto post S-ro 
en la 29® linio.

DAŬRIGAS, kiu uzurpas la rolon de sia parenco DAURAS en la 28®

La 
ATINGIS

La 
linio.

La 
30® linio.

La t.n.

ENSKRIBITOJ, kiu aŭdacas paradi sen la deviga finaĵo "n" en la

. . AL, kiu ne faris sian devon dejori inter gesinjoroj RENKONTIĜI 
kaj LA en la 38® linio kaj, krome, uzurpas la profesion de S-ro EN en la 48® 
linio.

La t.n. LERNEJO, kiu aŭdacas ĉeesti en la fino de la 52® linio sen la - 
deviga (finaĵo "n".

Post ricevo de po kvin batoj per la kvin pintoj de la verda stelo 
iliaj vertoj, dum unutaga restado en la PIV (Punaj Instalaĵoj por Vortfuŝis- 
toj), ili estis Ĉiuj liberigitaj.

Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas. • Kia la semo, tia la rikolto. 
Mensoganto* devas havi bonan memoron. • Konsento konstruas,malpaco detruas. 
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo farigas heredo. 
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj dono, • Ne ekzistas ofico sen benefico. 
EĈ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
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GUSTE JE LA 4.10...

La vojaĝon W 8352 TIBILISI - ROSTOV - TALLIN en aviadilo "TY - 134 A” 
plenumadis ekipa personaro de Estona Oficejo _de Ministerio de la Civila Avi- 
adilaro de USSR. La aviadil-komandanto CERKAŜlN I.A., la dua piloto LAZURIN
G.I. , la navigisto OGNJOV E.M., la aviadil-mekanikisto KOZLOV G.M.

Je la horo kvara kaj 10 minutoj ĝis Minsko restis 120 kmj. Pririgardon 
te siaflankan parton de la ĉielo, la dua piloto rimarkis dekstre kaj supre”” 
nefiagretantan ampleksan stelon. Eĉ ne Stelon, Flavan makuleton moner-dimen- 
sian plilongiĝintan laŭ la randoj, El la makuleto aperis maldiketa lum-radio, 
kiu falis vertikale malsupren, ĝis la tero mem. Apenaŭ rigardante eksteren 
la mekanikisto ekparolis»

- Komandanto, necesas raporti al la tero.

La lum-radio subite disvolviĝis, transformiĝanta en helan luman konu- 
son. De tiu ĉi momento la okazantaĵon de la dekstra aviadi1-flanko vidis ĉi- 
uj. Aperis dua konuso pli larĝa,sed pli pala. Poste aperis la tria,larĝa kaj 
tute hela. Estu kio ajn, tamen la pilotoj komprenas, ke distancojn okulmezu- 
re ne eblas taksiĝuste. Sed tamen, ĉe la kvaropo aperis la sama sento,la ne- 
konata objekto pendas super la tero proksimume 40/50 kmj. Nekredeblas, sed - 
sur la tero, prilumigita de la konusosimila radio, ĉio klare videblis» domoj, 
vojoj. Kiom potenca, do, devus esti tiu lumĵetilo ?!

La radio de la lumĵetilo leviĝis de la tero kaj fiksiĝis sur.la aviadi 
Io. Nun ili vidis blindigantan blankan punkton ĉirkaŭitan de koncentra kolo- 
raj cirkloj. La komandanto plu hezitis pri la raporto. Sed tiam, okazis io, 
kio, finigis la heziton. La blanka punkto ekflamigis kaj en ĝia loko aperis 
verda nubo. Al la komandanto ŝajnis ke la objekto rapidege ekproksimiĝis en 
direkto oblikva al la flug-direkto de la aviadilo. Alivorte, ĝi ĵetis sin al 
renkontopunkto.

Ĉerkaŝin ekkriis al la navigisto:

- Raportu teren !

Tamen, stranga koincido !- post la unuaj vortoj de Ognjov la objekto 
haltis. Sajne ĝi ĉesis alproksimiĝi, laŭ la komandanto.

Ĝi ĉesis foriĝi, decidis la dua piloto.

La flug-gvidanto en Minsko akceptis informon de la ekip—personaro kon- 
sidere kaj ĝentile diris, ke li mem observas nenion, kaj sur la ekrano , kaj 
sur la ĉielo.

Kaj la verda nubo subite falis preterpasante la flug-alteoon de la - 
aeroplano. Toste ĝi same vertikale leviĝis supren. AnkoraŬfoje - malsupren- 
supren. Kaj fine ĝi fiksiĝis ĝuste post la aviadilo, Ĝi flugis post la av^- 



dilo kvazaŭ alligita sur alteco de 10,000 mj., kun rapideco de 800 km./hore.

En la interno de la nubo ekludis fajretoj. Ili ekflamiĝadis kaj estin- 
giĝadis kvazaŭ lumoj sur novjara abio. Poste horizontale ekrampis lum-zigza- 
goj. La navigisto fidele raportadis pri ĉio teren. Responde eksonis la emoci 
iĝinta voĉo de la flug-gvidanto:

- Mi observas lumbrilo jn ĉe la horizonto.

- Kie vi observas vian nubon ? - la navigisto respondis.

- Io koincidas - respondis la flug-gvidanto.

La nubo daŭris ŝanĝiĝi. El ĝi elkreskis "vosto", simila al ventokirlo, 
larĝa supre, mallarĝa ĉe la tero. Fariĝis "komo". Poste la "vosto" ekleviĝis 
en la horizonton, kaj la nubo el elipsosimila, transformiĝis en kvarangulan.

- Rigardu, - diris la dua piloto - ĝi incitas nin.
Ĝuste nun la aviadilon eskortis akrepinta "nub-ae ropi ano", sen flugiloj 

kun oblikva aeropian-vosto, Gi lumigis per flava kaj verda lumo. Tie, kie en 
vera aeroplano situas aer-tubo, senteblis kompakta kerno.

Tiutempe en la gvid-zonon de la Minska fiug-gvidanto ekflugis ankoraŭ 
unu vera aeroplano. "TY-134" el Leningrado flugis renkonte^ al la Tallina ae 
Topiano. Ambaŭ aeroplanoj distancis ĉirkaŭ 100 kmj. De tiu ĉi distanco ne e- 
blis ne rimarki la grandan nub-aeroplanon. Tamen al demando de Ĉerkaŝin, la 
komandanto de la renkont-fluganta TY respondis, ke li.., nenion observas. La 
La Minnska flug—gvi danto, kiu nun bone observis la nub— aeroplanon donis alla 
leningrada ekipa personaro la direkton, laŭ kiu ili devas malkovri la nekutjL 
man fenomenon. Sed tiuj kvazaŭ blindigis. Kaj nur proksimume je 15 km-j dela 
renkont-punkto, ili reakiris observokapablon. Ili priskribis la nuban aero- 
planon per precizaj detaloj.

Multe pli poste la ekipa personaro de Ĉerkaŝin, penante klarigi la vi- 
daĵon supozos, ke la lumo de la objekto estis polarizita, t.e,, disvastiĝan- 
ta, ne Ĉiudirekten.

En Rigo kun la nubr-ae ropi ano ili trapasis Rigon, Vilniuson,kaj la flug' 
gvidantoj de tiuj ĉi urboj sinsekve observis la strangan tandemon.

Transflugante la lagojn ĈUDSKOJE kaj PSKOVSKOJE, la ekipa personaro de 
ĉerkaŝin povis pritaksi la dimensiojn de la nub-ae ropi ano. Ambaŭ lago j,lon^ 
formaj, estas dividitaj de negranda parto de firmtero. "TY-134 A" moviĝis 
maldekstre je 120 km-j. La nub-aeropiano, dekstre, pli proksime al Tartu. El 
tiu loko, en kiu ŝajnis troviĝi la kompananta kerno, reaperis la lum-radio . 
Lum-makulo falis sur la nubojn, ekrampis laŭ la tero. La objekto preter-in- 
tenĉe prezentis siajn koordinatojn. Nun eblis proksimume taksi,ke ĝi laŭ lon 
geco egalis al lago PSKOVSKOJE.

La kunflugp daŭris ĝis Tallin mem
Post la alteriĝo la Tallina flug-gvidanto informis al la ekipa persona 

ro jenajn kuriozaĵojn. Sur la ekrano de la observa lokatoro "TY-134 A" vide- 
blis ne sole. Post ĝia lum-punkto sur la ekrano rampis ankoraŭ du,kvankam en 
la aero pli troviĝis nek unu aeroplano. Aldone, tiuj Ĝi du punktoj videblis 
konstante, kiel decas. Sed la lum-punkto de "TY" jen malaperadis, jen reape- 
radis. Mi komprenus - diris la flug-gvidanto - se vi trembrilus- sur la ekra- 
no de la alteriga lokatoro, sed sur la observa tio ne okazas, kaj ne, povas - 
okazi.

El "TPYA " (^LABORO"), la ĉiutaga sindikata ĵurnalo ruslingva, 30.0185, w 24 
Verkis: V.VOSTRUĤIN (Spec. Kor. de TPYA )

Tradukis: Ihor.Luck.



Ia ŝuno, fluilo feaj Ĉielarko

La Suno kaj Pluvo vekiĝas matene tre frue, ĉar ili devas aŭs- 
kulti la veterprognozon. Se ili hazarde pretelasus la informon pri 
vetero kaj ekagus proprainiciate, tuj leviĝus granda malkontento,ke 
la veterprognoza stacio ne kapablas ĝuste antaŭdiri la veteron.

Veterprognozoj estas diversaj. Unuj plaĉas al la Pluvo kaj - 
Suno, aliaj tute ne. Ambaŭ ĝojos, se la veterprognozo estus porek- 
zemplo tias

"Hodiaŭ estos varma, suna, senpluva vetero...", aŭ la jena s 
"Hodiaŭ ni atendas densan nubaron kaj fortan pluvon."

Sed kelkfoje la veterprognoza stacio antaŭdiras veteron kun 
variiga nubaro, kun portempaj sereniĝoj, kelkfojaj ekpluvoj. Dum ti 
aj tagoj ambaŭ ne havas veran laboron nek veran ripozon.Kaj same la 
homoj ne havas pro tia vetero pli grandan ĝojon.

La Suno kaj la Pluvo havas ankoraŭ tiun ĉi zorgon, kiun homoj 
ne havas, nome ili ne volas inter ŝi renkontiĝi. La Suno ĉiam rice- 
vas grandan nazkataron, kiam ĝi restos sub forta pluvo,kaj la Pluvo 
timas, ke la bruliganta varmo de la Suno igos ĝin vaporo antaŭ ol ĝi 
sukcesos fali sur la Teron.

Sed provu vi eviti unu la alian, kiam la veterprognoza stacio 
postulas tuj post la pluvotorento la sunbrilon kaj post la sunbrilo 
tuj la novan ekpluvon.

Precize en tiu mallonga momento, kiam la pluvo kaj suno inter 
si renkontiĝas, aperas sur la ĉielo la Ĉielarko. Nek la Suno nek la 
Pluvo konjektas, ke la ĉielarko same kiel ili rnem Ĉiumatene kun gran 
da atento aŭskultas la veterprognozon. La ĉielarko, aŭdinta pri la 
portempaj serenigoj kaj tutaj ekpluvoj, tre ĝojigas kaj senprokrae- 
te ekpurigos sin brila.

La Ĉielarko havas sekretan revon. Si tre bone komprenas,ke ĝi 

ne estas tiom necesa kiel la Suno aŭ la fluvo, kiuj donas kaj var- 
mon kaj akvumadon de la Tero,- tamen ĝi esperas en la profundo de - 
sia koro ke oni ĝin eknomos ankaŭ en ĉiumatenaj veteroprognozoj-ĉar, 
Ĉu ĝia vigleco aperi ornami la Ĉielon ne valoras ion ? Krom tio la 
belo.

Verkis: Asta Kass, estona infanvartistino

Esperantigis: Iohannea Palu el Estonio



POEZIA ANGUIsO

=> if o i® a eo
(dediĉita al certaj el niaj poetoj)

Lingv' ekzamen' Adiaŭ' Eloj

Brav'! sukcesis ekzamen' Kiel domaĝ', kiel domaĝ' Kantas angel'

kandidat’ faras bonmien' morgaŭ estos la retumvojaĝ' en la.ĉiel'

vare valoris la klopod' jam finiĝas la feri' zumas abel’

en la kunven' aplaŭdeksplod' kun la samidean' famili' kaj donas miei'

Ĝis en la kei'

ne brilas stai'

Soleo' Nokt'trajn' sed en kastel'

brulas kandai'

Venu al tendar' Nokt'trajn', nokt'trajn'

en la Nigr' Mar' malgraŭ' pluv' kaj neĝ'

Ne estas najbar' tra Mosel' kaj Main' For lasi t' viriii'

eĉ ne junular' ni sidas en la seĝ'

Soleo' en la arbar' Aŭ kun Iun' aŭ kun sun'
Virin', virin'

dum la tut' jar' aŭ knab' aŭ knabin' 

sen klopod' kaj sen pun'

ne trinku tro

da vin'

Nokt'trajn' sen fin' domaĝas vian

En bel' restoraci' 

tre dankem' publik'

stomak'
Sensencaj'

kaj lamas vian

Pup' sen jup' manĝas citronglaci' brak'

ran' sen san' post acid'brasik'
Forgesu vian zorg'

lup' sen sup' almenaŭ ĝis morg'

man' sen pan' Poezi' (kunlaborado sendi-
grup' sen Krupp ——

ta de nia samidea-
ban', sen lan' Kiel rav' estas poezi' ninos

Ĉe mi estas kvazaŭ mani'
Amelia Garola, el

Mi rimas kun plezur' Germanio)
eĉ kvitane' faktur'

0-fobi'

kar' hobi'



Enketitaj

65 jaroj
Enketitaj personoj de

51 ĝis Ĉ5 jaroj aĝaj

Enketitaj persono j de

16 ĝis 30 jaroj aĝaj

personoj de. 31 ĝis. 
jaroj aĝaj

personoj de 5 ĝis 
jaroj aĝaj

Tre interesa=23=38,3$ 
interesa®25=41,7$ 

indiferenta= 5= 8,3$ 
Ne interesa® 6=10,0$ 

Sen opinio= 1

Tre interesa=17=28,3$ 
interesa=39=65,1$ 

indiferenta® 2= 3,3$ 
Ne interesa® 2= 3,3$ 

opinio® Q=

Tre interesa®30=50,0$ 
interebo®26=43,3$ 

indiferenta® 0= 1- 
Ne interesa® 3= 5,0$

Sen opinio® 1= 1,7$

Tre interesa®26=43,3$ 
fnteresa=16=26,7$ 

indiferenta® 5= 8,3$ 
Ne interesa® 8=13,3$ 

Sen opinio® 5= 8,4$

Enketitaj- personoj pli agaj

ol

iĝu. Vi i

Enketitaj

Tre interesa® 30^50,0$'' 
intere sa®‘.27=45,0$ 

indiferenta® ?= 3.,.3$ 
Ne interesa® -1* 1,7$ 

opinio® 0= -

•'Ni semas kaj semas, neniam laciĝas, 
sed iom ni rikoltas. En la Kolegio ”COIESrt , 
privata lernejo subvenciata de la Ministerio 
pri Edukado, oni petis de la gelernantoj 
ili plenumu, kiel lerneja tasko, enketon 
blikan pri iu ajn temo laŭ sia bontrovo 
ili elektis ESPERANTO^. La rezulton kaj 
mando jn de tia enketo ni publikigas kaj 
homojn de la infanoj kiu realigis la enketon 
kaj aliajn donitaĵojn pri la enketo.Ni devas 
mencii ke ĉi tiuj infanoj Ofte Ĉeestas la E- 
kursojn, kiujn nia entuziasma kaj sindona s- 
ano. Julio Argdelles gvidas en lernejoj de - 
nia urbo.
Enketitaj 300 personoj entute de 5 ĝis 65 
jarojn aĝa.



PABLO VEGA GARCIA
JULIO MENENDEZ
RENE FERNANDEZ

nia urbo.

KONVENCIAJ SIGNOJ

Sen opinio

ENKETITAJ » 300

ENRIQUE SOMMER
DANIEL CANIELI,en la kvartalo "El Llano” de

La enketon realigis jenaj infanoj:
MARCOS A.ORDONEZ

Interesa 

Indiferenta
Ne interesa

La grafikaĵoj 1 ĝis 6 montras la rezultojn al 
la unua demando, dum la sepa rilatas la duan 
demandon.

®=134 (iĝos)»'44,7$
JES-166 (200=)



II u «tutaĵoj
• ” — Kial vi havaa tri parojn da okulvitroj, sinjoro profesoro ? ”

'• — Jes, unu paro estas por vidi malproksiman, la dua por vidi proksimon 
kaj la tria estas por serĉi tiujn ambaŭ. "

• ” - Patro, ĉu vi memoras la historion, pri tio, kial oni vin forpelis el
la universitato? "

« - Jes. '•
” - Jen, patro, tni ĵus pensis, ke estas vero, la historio ripetiĝis..."

• " - Kio estos via filo, kiam li finstudos la universitaton ? ”

'• - Maljuna viro..?

• ” - Mia edao tute dekutimigis de fumado I "

” - Por tio oni devas havi fortan volon. "

- Mi havas. ’•

e ANEKDOTO PRI BERNARD SHAH

Belega, sed ne tre saĝa aktorino diris al Bernard Shaw:

" - Kara ain joro, mi proponas al vi estu mia edzo. Mi estas belega virino 
kaj vi estas genia viro. Niaj infanoj naskiĝos perfektaj infanoj ! "

CT.B. Shav ridetis kaj respondis:
? - Mi dankas vin pro la propono. Mi eĉ akceptus ĝin, se mi ne timus ke 

miaj filoj heredos de vi la saĝon kaj de mi la koinon..."

• ” - Mia edzino volas malpezigi, ĉi nun ŝatas la rajdadon. ”

" - Kaj, kia estas la rezulto ? "

" - La ĉevalo jam malpezigis je dek kilogramoj.

• w - Mi dezirus aĉeti libron por malsanulo. "

’• — Cu kun religia enhavo ? "

’• - Ho, ne, li jam estas senteble pli sana ! ”

• " - Kie vi do tiom drinkis, Adolfo ? "

" - Edzineto, mi falis en malbonan societon.. • Ni estis kvarope, mi havis 
botelon da konjako, sed la aliaj ne ŝatis drinki... H

e Fama usona kirurgo-kosmetikisto renkontas iun sinjorinon en unu sooie- 
to.

'* - Vian vizaĝon mi sentas konata, sinjorino. "

M - Nenio mirinda - respondas la sinjorino - • Por tiu vizaĝo mi pagis al 
vi mil dolarojn ! "

Esperantigis Johannes Palu,el Estonio



TROPIKA BANANA PUDINGO

Kovru bone per kokoso

A , Q , A

INGREDIENCOJ s 4 bananoj

2 kuleretoj da sukero 

suko de 1 oranĝo 

sekigita kokoso.

Buterumu malprofundan bakujon kaj enmetu la laŭ- 

longe duonigitajn bananojn.

Miksu la sukeron kun la oranĝsuko kaj surverŝu 

per ĝi la bananojn.

Baku en bakforno je alta varmo dum 20 minutoj aŭ 

ĝis la bananoj estas molaj kaj la kokoso bruna;

BONAN APETITON 1
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DbŭRAĴOJ
Grupode literoj

PRAMIODO 
ROB MO HI Z 
0 SRA L I NE 
LUTEIDAP 
KNUCFETA 
ROĜNOSLR 
IKIINGOT 
C A N G ULO 6

Tiu ĉi kvadrato plena 
de literoj enhavas ses 
nomojn de geometriaj - 
figuroj. Serĉu ilinĵ 
Por la celo vi povas Ie. 
gi horizontale, verti- 
kale kaj eĉ diagonale 
en ambaŭ direktoj sed 
ne transsaltu literojn.

SOLVOJ AL LA ENIGMOJ APERINTAJ 
EN LA 49* NUMERO DE "HELECO"

HELECO-ENIGMO
HORIZONTALE!
1) Abio.Ilaki. 2) Pakto.Omo.Aŭto. 
Pilo.Foflo.Mezov 3) Plumbo.Trinki. 
Tra.Tuj. 4) Olda.Ofari,Organizi. 
Organo. Ani boao.Orfo.

VERTIKALEi
A) Pojno. B) Ondo.Ruza. C) Heksa- 
edro. Ĉ) Idolo. D) Pri. E) Atuto. 
F) Onio. G) Manifesti. Ĉ) Tri. Ii) 
Primo, H) Oni. l) Teo J) Prava.
Ĵ) Oo. K) Tro. LJ Mejlo M) Oetro. 
MOVOJ DE ĈEVALO
Hundo povas boji ed kontraŭ reĝo.
SUPO DE LITEROJ

RADOENIGMO
1

I- II.- Tero,konslderata laŭ sia 
Ĥemia konaieto, sia kvalito por 
kulturo, eia firmeco por kons- 
truo aŭ alla uzado.
II- III.- Konfuzega,sensenca tu- 
te nekomprenebla diraĵo aŭ skri 
baĵo.
III- I.— Ĥemia elemento, metaloidO| 
por fabriki alumetojn.
1-6.— Vitra vazo por trinki.

KUBOMANIO

Jen estaa kubo en- 
havante ses lite- 
rojn, tri el ili 
estas videblaj; la 
ceterajn vi devas 
serĉi.Por la solvo, 
sciu ke la -sefĉo-

taj literoj povas'aŭ ne esti ega- 
laj al kiu ajn de la vide blaj, sed 
nepre ili ĉeestas en iuj el la 4 
vortoj kies difinoj Ĉi sube oni — 
listigas.
1) Vasta etenda*o 'de sala akvo, kiu kovris la plej ’ 

grandan parton de la terglobo, ofte kontraste - ! 
kun la seka tero aŭ la sensala akvo.

2) konti nua,ordi nare vertikala kaj solida konstruo 
el ŝtonoj, brikoj, tabulegoj,ktp normale pli al , 
ta ol dika, kaj servanta por subporti aŭ dividi 
spacon de domo, kampo, urbo,ktp.

3) Folio el kartono aŭ papero sur kiu estas figuri 
ta la surfaco de la terglobo, aŭ de unu de tl- 
es partoj, au Ia ĉielo kun la astroj.

4) Prepozicio esprimanta ĝenerale la celon kaj pli 
precize montranta tion kies efektivigo aŭ akiro 
astas celata.

facile ekbruligeblaj uzata interalie

7-2.- Kalka tegaĵo de iuj moluskoj.
5- 10.- Mezepoka nobela bieno donita de supera sinjoro al vasalo laŭ di- 
finitaj kondiĉoj.
9- 4.- Persono, amata kaj amanta, kiu eetas korligita kun alia pro inkli 
ijo sed ne pro seksamo nek pro familianeco.
6- 3.- Difekti objekton disigante ĝin perforte en du aŭ plurajn peoojn, 
Ĉu per bato, ĉu per puĉo, ĉu per tiro, ĉu per premo.
10- 10.- Kontrakto inter papo kaj regno pri la respektivaj rajtoj de la 
Stato kaj de la eklezio.

Inter la du ĉi subaj bildoj estas ses diferencoj. Ĉu vi kapablos trovi ĉiujn ?


